
Protokoll styrelsemöte SRSL!
2018-01-25!
Telefonmöte!!

Närvarande: Jan Karlsson, Anna Schön. Lillemor Rodling!!
§1! MÖTETS ÖPPNANDE!              
!        Ordförande Jan Karlsson förklarade mötet öppnat.!!
§2! FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING!              
!        Dagordningen fastställdes.!!
§3! VAL AV JUSTERARE!              
!         Till justerare valdes Lillemor Rodling.!!
§4! GENOMGÅNG AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL!              
!        Föregående protokoll lades till handlingarna.!!
§5! EKONOMISK RAPPORT!              
                   Beslut; Anna Schön pratar med Arne Randström så balans- o resultaträkningen !
!        kommer revisorerna tillhanda samtidigt som verksamhetsberättelsen.!!
§6! AVESLSFRÅGOR!              
!        Beslut; lägga ut gamla hanhundslistorna  på hemsidan och uppdatera dem så snart vi 
!        hinner.!
!        Beslut; Jan Karlsson kontaktar SLU o beställer släktskapslista för 2017.!
!        Genbevarande projektet - Anna Schön rapporterade.!
!        Beslut; skapa en ny sjukdomslista då den tidigare är undermålig (bl a saknas helt !    
!        reg.nr på hundarna). Lillemor Rodling kollar om hon kan skapa en bättre i excell.!!
§7! MEDLEMSLISTA & AVGIFTER!              
!        Lillemor Rodling rapporterade om medlemsbreven.!!
§8! ÅRSMÖTERSFÖRBEREDELSER!              
!        Fortfarande har vi ej fått valberedning av HUS.!
!        Beslut; ersättning för resa och boende för styrelsemedlemmar under Årsmötet.!
!        Beslut; Anna Schön sänder verksamhetsberättelsen till alla för påskrift under nästa !
!        vecka och sen vidare till revisor.!
!        Beslut; styrelsemedlemmarna ska i god tid före nästa möte punkta förslag på !
!        verksamhetsplan och budget, sända dessa till Anna Schön som skriver ut förslag på 
!        verksamhetsplan och budget så dessa kan klubbas under nästa möte.!
!        Beslut; Jan Karlsson kontaktar Kjell A Andersson och kollar vad vi får i pengar till nästa 
!        verksamhetsperiod (så det går att lägga budget).!!
§9! ÖVRIGA ÄRENDEN!              
!        Binero funkar dåligt. Till nästa möte kollar Anna Schön och Lillemor Rodling vad !        
!        det innebär att istället använda sig av mail via Hemsida 24.!!!!!!
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!!
§10! NÄSTA MÖTE!            
!        Telefonmöte 26 februari 2018 kl 12:00.!!
§11! MÖTETS AVSLUTANDE!             
!        Ordförande Jan Karlsson tackade för visat intresse och avslutade mötet.!!!!!!!!
Anna Schön, Sekreterare!!!!!!
Jan Karlsson, Ordförande                                                   Lillemor Rodling!!!!!!
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